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Referat 
Arbejdsgruppemøde for Certificering – Torsdag den 26. oktober 2017 
 
Sted: DSV Frø A/S i Slagelse 
 
Deltagere: 
Christian Boehm (DSV), Lars Svendsen (DSV), Dot Vittrup Pedersen (DLF), Bjarne Sørensen (DLF), Jim R. 
Nielsen (DLF), Erik Brædder (Vandinter Semo), Jakob Helm Larsen (DLG), Peter Krog-Meyer (Feldsaaten 
Freudenberger), Birthe Arleth (MariboHilleshög), Ole Mohr (MariboHilleshög), Heidi Larsen 
(MariboHilleshög), Elzbieta Orlowska (Eurofins), Frede Ager Helle (Brdr. Ewers), Hans Peder Laursen (Danish 
Agro), Per Madsen (Barenbrug), Lars Jørgen Pedersen (Nielsen & Smith), Thomas H. Leth (Vikima), Brit 
Malec (Vikima), Søren Houmann (Sejet), May Birkemose (Landbrugsstyrelsen), Merete Buus 
(Landbrugsstyrelsen), Maria Boye Simonsen (Landbrugsstyrelsen), Gerhard Deneken (TystofteFonden), Ulla 
Mogensen (TystofteFonden), Helle Dragsbæk (referent – TystofteFonden) 
 
 
Ad 1 – Meddelelser 
 

• TystofteFonden er blevet ISTA-akkrediteret i Manuel Prøvetagning. Der udsendes en officiel 
meddelelse. TystofteFondens ISTA akkrediteringsnummer er DK11, og det skal anføres på relevante 
dokumenter. 

 

• Landbrugsstyrelsen ser på forslag om fleksibel certificeringsordning ved næste revision af 
vejledningerne. Efter direktiverne kræves officiel certificering, indtil dette ændres kan det være 
svært at imødekomme ønsket. 
Annullering af partier – DLF og DSV fremsender forslag til TystofteFonden på 
certificering@tystofte.dk.  

 

• Ønske om 2 certificeringsmails i døgnet – kl. 6.00 og kl. 13.00 blev fremført igen. TystofteFonden 
undersøger muligheden for dette. 

 

• TystofteFonden orienterede om status på auditering af prøvetagere. 
 

• Der blev givet en status på arbejdet med udvikling af FCS, herunder den fremtidige struktur på 
udviklingsarbejdet. Der arbejdes ud fra en løbende opdatering af systemet – modul for modul, 
således at hele systemet gennemgås og sluttelig er opdateret. Dette har en horisont på op til 5 år. 
Der arbejdes sideløbende med udbedring af fejl og forbedring af meget tidstunge løsninger med 
manuelt arbejde. 
Der vil bl.a. blive arbejdet med validering af data og virksomheders mulighed for at rette i data 
undervejs i indberetningsfasen. 

 
For at lette arbejdet med opfølgning på diverse indberetninger, opfordrer TystofteFonden 
virksomhederne til at have fokus på følgende: 

 

• Er der den mængde tilbage i et indgående parti, som der angives - jf. de indberetninger der 
tidligere er lavet til TystofteFonden? 

• De udlægspartier og indgående partier der anføres – er de anmeldt og godkendt? 

• Ved anmeldelse af gyldighedsforlængelser, bejdsninger og om-klassificeringer – er det 
oprindelige parti anmeldt? 

http://www.tystofte.dk/
mailto:certificering@tystofte.dk
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• I vejledningen er der en oversigt over hvordan de forskellige arter skal forkortes – det er kun 
disse forkortelser, der kan anvendes. 
 

• Ved anmeldelse af importpartier, hvor man skriver ”USPEC” i Ny reference – så kan der KUN 
står USPEC – ikke ”uspecificeret”. 

• Sammenhæng mellem formular kontra oplyst høstkategori. 

• Hurtige tilbagemeldinger på fejllister – giver hurtigere certificering! 
 
 
Ad 2 – Arbejdsgruppens sammensætning 
 
Arbejdsgruppen er nedsat under Landbrugs- og Fiskeristyrelsens rådgivende udvalg for Frø og Sædekorn 
(UPU). Gruppens opdrag er at komme med forslag til effektiviseringer i forbindelse med den lovpligtige 
kontrol, samt komme med forslag til nye og mere hensigtsmæssige arbejdsgange i forbindelse med 
kontrollen.  
 
Der er lagt op til at gruppen skal være åben for alle, hvilket har givet bekymring for at møderne får karakter 
af orienteringsmøder fremfor arbejdsmøder. 
 
Det blev konkluderet at de 2 halvårlige møder fortsat er for alle, og at man kan nedsætte mindre ad hoc-
grupper, til at arbejde med specifikke emner. Det henstilles at man sender en person pr. firma. Det behøver 
ikke at være en bestemt person til alle møder, men det skal være en person, der er med ”i maskinrummet”. 
 
 
Ad 3 – Statistikker 
 
Der var til mødet udsendt en oversigt over de statistikker, der udsendes via nyhedsmail i løbet af året. 
Forespørgslen gik på hvorvidt alle statistikkerne fortsat var relevante for erhvervet, indeholder relevante 
data og udgives på relevant tidspunkt. 
 
Der var ingen bemærkninger til statistikker fra Græsfrø-firmaerne, og disse udsendes som hidtil. 
 
Der blev nedsat en gruppe bestående af Jakob Larsen (DLG), Lars Jørgen Pedersen (Nielsen & Smith), Frede 
Ager Helle (Brdr. Ewers) og Hans Peder Lauridsen (Danish Agro). Gruppen kigger på de øvrige statistikker 
om sædekorn – herunder statistikker i ”Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen”, og giver en 
tilbagemelding til TystofteFonden. Eventuelle ændringer bør afklares med SEGES (Lars Bonde Eriksen). 
 
Derudover blev der gennemgået de mails, der udsendes løbende, med en opfordring til at bruge/tjekke 
disse lister for at se hvilke partier, der er certificeret eller faldet, hvilke avlspartier, der er antaget til 
avlskontrol og efterfølgende bliver godkendt eller kasseret. 
 
Listen over godkendte/kasserede avlspartier får tilføjet en kolonne med det kontraherede areal. 
Hvis anmeldte arealer pløjes, skal der sendes besked til TystofteFonden om at annullere de ha, der er 
pløjet. Disse annulleringer skal sendes pr mail til TystofteFonden. 
  
I stedet for at inkludere oplysninger om hvilke partier, der er udtaget til stikprøvevis efterkontrol, vil der 
primo august blive udsendt en totalliste over de partier, der er udtaget til stikprøvevis efterkontrol. 
Virksomhederne skal indenfor en uge fremsende kopi af markkontrollørens skema med bedømmelse. 
 

http://www.tystofte.dk/


 

TystofteFonden 
TystofteFoundation 
CVR-nr: 35872612 
Side 3 af 5 

Teglværksvej 10 
DK-4230 Skælskør 
Bank reg no. 2204 konto: 8981-874-197 

Phone: +45 8172 8402 
www.tystofte.dk 
certificering@tystofte.dk 

   
 

 
 
Ad 4 – Referencenumre på avlspartier 
 
Da der i år har været sammenfald i nummerering af avlspartier, er der behov for at sikre at avlsnumrene er 
unikke. 
 
Fremover vil DLG inkludere ”DLG” i sin nummerering, DLF sikrer at deres anmeldelser indsendes med 7-
cifrede avlsnumre og DSV fortsætter med 8-cifrede avlsnumre. 
 
Det løser de problemer, der har været set indtil nu.  
 
 
Ad 5 – Mærkesedler på importpartier 
 
Barenbrug rejste spørgsmålet om indsendelse af foto af mærkesedler på importerede partier. 
 
Der er tidligere udarbejdet et forslag til hvordan import kan kontrolleres som alternativ til indsendelse af 
foto af mærkesedler. Forslaget bedes fremsendt til TystofteFonden (certificering@tystofte.dk), så vil det 
indgå i den videre dialog mellem TystofteFonden og Landbrugsstyrelsen for at finde en løsning. Derudover 
vil Merete Buus undersøge hvad andre lande gør. 
 
Virksomhederne er velkomne til at sende input om hvordan de gør det i dagligdagen til inspiration for 
andre – eksempelvis anvender Vikima Dropbox. 
 
 
Ad 6 – Ændringer til bekendtgørelser 
 

Ændringer og høring er udsendt med dagsordenen. Høringsmaterialet findes på høringsportalen og kan 
findes via dette link - https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61144. Eventuelle bemærkninger bedes 
sendt til planter@lfst.dk – høringsfristen er den 17. november 2017. 
 
 
Ad 7 – Handlingsplan for eksportcertifikater 
 
May Birkemose orienterede om handlingsplanen, der er udarbejdet på baggrund af at erhvervet har ytret 
sig om utilfredsheder på området. Hovedtrækkene i planen går på, at May er udpeget som fagansvarlig på 
området, og skal være tilgængelig for at erhvervet kan stille spørgsmål direkte. Der vil i den forbindelse 
blive prioriteret den nødvendige støtte fra såvel kollegaer i Nyrupsgade som evt. fra eksperter fx fra AU. 
Deltagelse her i certificeringsgruppens møder er også et tiltag for at øget kendskab til erhvervet.  
Fra Nyrupsgade vil der blive arbejdet på en opdatering af dansk skadegørerstatus. Derudover planlægger 
Team Plantetilsyn først på året at afholde et eksportmøde for alle eksporterende frøfirmaer, hvor 
udfordringer, ønsker m.m. kan diskuteres.  
 
 
Under punktet blev der stillet spørgsmål til vægtangivelser på hhv. transportdokument og formular 72 ved 
eksport af ikke endeligt certificeret frø. 

http://www.tystofte.dk/
mailto:certificering@tystofte.dk
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61144
mailto:planter@lfst.dk
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Landbrugsstyrelsen kigger på formuleringen i direktivet, og kommer tilbage med en fortolkning. Indtil 
videre anvendes gældende praksis hvor eksakt vægt stempels på dokumenterne, af prøvetager. 
 
 
Ad 8 – Sortsblandinger – metode til beregning af sygdomstryk 
 
Det blev besluttet at det gennemsnitlige sygdomstryk til brug for beregning af hvilke sorter af sædekorn, 
der kan indgå i sortsblandinger, ændres, så nyeste tilgængelige data anvendes. 
 
Fremover ønskes at det gennemsnitlige sygdomstryk beregnes på baggrund af de 5 sorter, hvorpå der 
senest er anmeldt flest ha til fremavl. 
 
Ad 9 – Frister for fremsendelse af kontrolmarksprøver 
 
TystofteFonden har ønsket at fremrykke dato for indsendelse af prøver til kontroldyrkning for hhv. 
Vinterraps og Vintersæd: 

o Vinterraps fremrykkes fra 25. august til 15. august 
o Vintersæd fremrykkes fra 15. oktober til 5. oktober 

 
Det blev besluttet at indføre ovennævnte nye frister, dog således at Tystoftefonden skal kunne give 
dispensation frem til de oprindelige anmeldelsesdatoer. 
LBST tjekker med juristerne om der kan indføres en dispensationsmulighed i bekendtgørelsen. 
 
Erhvervet tilbød ligeledes at fremsende liste over de sorter, der ønskes kontroldyrket således at 
TystofteFonden i god tid kan få standarder til disse sorter hjem. 
 
TystofteFonden udsender reminder om indlevering af denne liste via nyhedsmailsystemet. 
 
 
Ad 10 – Formular 303 – Anmeldelse af arealer til fremavl – ændring til formular 
 
Under Afsnit Sædekorn ændres formuleringen til  
”Er der foretaget sprøjtning mod flyvehavre eller græsukrudt på fremavlsarealet i foråret?” 
Rubrik til oplysning om Middel er ikke relevant, og må slettes. 
 
Under Afsnit Markfrø indføjes afkrydsningsbokse, der passer med afstandskravene mellem Brassica-arter, 
og der skal angives hvilken Brassica-art og sort, der er tale om – jf. udsendt bilag. 
 
 
Ad 11 – Eventuelt og næste møde 
 
Når et udenlandsk parti er anmeldt med flere forskellige danske referencenumre (U-numre), ønskes der en 
smidigere løsning til at anføre at partiet er kontroldyrket og godkendt i udlandet. I dag indsendes det 
samme bevis flere gange. 
 
Målet er at systemet skal kunne videreføre et kontroldyrkningsresultat fra et parti til et andet, når der er 
tale om samme udenlandske parti. Det arbejdes der på, men det har en længere udsigt inden det kan 
implementeres. 
 

http://www.tystofte.dk/
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TystofteFonden forsøger at tjekke med det nuværende arkiv, inden der rekvireres en kopi af 
kontroldyrkningsresultatet hos erhvervet. For at lette denne arbejdsgang, er det vigtigt at man altid 
udfylder det udenlandske referencenummer ens – altså præcis som det står på mærkesedlen. Det vil også 
være det nummer, der henvises til på det udenlandske kontroldyrkningsbevis. 
 
Det blev efterspurgt at de dokumenter, der ligger til print på hjemmesiden, påføres dato, således at 
versionsstyring bevares. 
 
Der blev stillet spørgsmålstegn ved om kapitler, der ikke er nævnt med en specifik henvisning i 
revisionstabellen i Instruks i Prøvetagning af Frø, skulle printes. 
 
TystofteFonden gjorde opmærksom på at hvis der i revisionstabellen er anført at der er foretaget generelle 
ændringer i dokumentet, så skal hele dokumentet printes. 
 
Næste møde: 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 24. april 2018 hos Eurofins i Vejen. 

http://www.tystofte.dk/

